
 
 

 

  

 

 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
(Work Manual) 

ของ สก.สบค.กอ.รมน. 
เรื่อง 

การด าเนินการจัดพิธีอ านวยพร 
และมอบของขวัญปีใหม่ 

จัดท าโดย 

พ.อ.พีระเศรษฐ์  ชุณหเพสย์ 

 



หมายเหตุ

๑ ประสาน สปง.กอ.รมน. ว่าสามารถสนับสนุนงบประมาณได้หรือไม่
โดยใช้แนวทางการเสนองบประมาณจากปทีี่ผ่านมา

๒ กรณี สปง.กอ.รมน. สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ มีหนังสือ
น าเรียน ผอ.รมน. (ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) ขออนุมัติจัดพิธี
อ านวยพรและมอบของขวัญปใีหม่ โดยด าเนินการดังนี้
 - กรณีคณะท างานมีการเปล่ียนแปลงรายชื่อหรือต าแหน่ง
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะท างานด าเนินการจัดงาน โดยแนบร่างค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อออกค าส่ังต่อไป
 - แบง่มอบหน้าที่ความรับผิดชอบให ้นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
 - แนบร่างหนังสือเรียนเชิญ รอง ผอ.รมน. เปน็ประธานในพิธี

๓ เมื่อได้รับอนุมัติหลักการ ส าเนาอนุมัติหลักการ, ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะท างาน (ถ้าม)ี และแบง่มอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้
นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เพื่อประสานการปฏิบติัในส่วนที่
เกี่ยวข้อง

๔ มีวิทยุราชการแจ้งหน่วยที่ได้รับการแบง่มอบหน้าที่รับผิดชอบ
เสนอความต้องการงบประมาณให ้สบค.กอ.รมน. รวบรวม เพื่อ
ขออนุมัติงบประมาณ

๕ มีหนังสือน าเรียน รองเลขาธิการ กอ.รมน. สายงานบริหารงาน
บคุคล/ประธานคณะท างาน ขออนุมัติจัดประชุมคณะท างานฯ

Timeline การจัดพิธีอ านวยพรและมอบของขวัญปีใหม่

ห้วงด าเนินการล าดับ ข้ันตอน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



หมายเหตุห้วงด าเนินการล าดับ ข้ันตอน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๖ เมื่อได้รับอนุมัติใหจ้ัดประชุมฯ มีวิทยุราชการเชิญคณะท างานฯ
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดงาน และแบง่มอบหน้าที่
ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนหอ้งประชุม และ
กาฟ/อาหารว่าง ส าหรับผู้เข้าประชุม

๗ สรุปผลการประชุมน าเรียน รองเลขาธิการ กอ.รมน. สายงาน
บริหารงานบคุคล/ประธานคณะท างาน

๘ แจกจ่ายสรุปผลการประชุมใหค้ณะท างานฯ เพื่อด าเนินการ
ตามการแบง่มอบหน้าที่ความรับผิดชอบ

๙ สบค.กอ.รมน. รวบรวมการเสนอความต้องการงบประมาณ และ
เสนอไปที่ สปง.กอ.รมน. เพื่อพิจารณาใหค้วามเหน็ชอบ

๑๐ เมื่อ สปง.กอ.รมน. แจ้งผลการพิจารณา สบค.กอ.รมน. มีหนังสือ
น าเรียน ผอ.รมน. (ผ่าน เลขาธิการ กอ.รมน.) ขออนุมัติ
งบประมาณจัดพิธีฯ

๑๑ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ สบค.กอ.รมน. มีหนังสือถึง
สปง.กอ.รมน. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดพิธีฯ พร้อมทั้ง
มีหนังสือแจ้งหน่วยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณทราบ

๑๒ มีหนังสือประสาน กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. ขอยืมเงินรองจ่าย
ในการจัดพิธีฯ



หมายเหตุห้วงด าเนินการล าดับ ข้ันตอน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑๓ มีหนังสือเรียนเชิญ เลขาธิการ กอ.รมน. ร่วมใหก้ารต้อนรับ และ
เปน็ผู้แทนก าลังพลกล่าวอวยพร รอง ผอ.รมน./ประธานในพิธี
และมอบกระเช้าของขวัญให ้รอง ผอ.รมน.

๑๔ มีหนังสือเรียนเชิญ ผู้ช่วย ผอ.รมน., หน.สง.ผอ.รมน., หน.สง.
ผู้ช่วย ผอ.รมน., จเร กอ.รมน., รองเลขาธิการ กอ.รมน.(๑-๓)
และผู้ช่วยเลขาธิการ กอ.รมน. รวมใหก้ารต้อนรับ รอง ผอ.รมน.
และเข้าร่วมพิธี

๑๕ มีวิทยุราชการแจ้ง นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) เรียนเชิญ
น.ชั้นนายพล และส่งรายชื่อก าลังพลระดับต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีฯ
ในช่วงเช้า ตามจ านวนที่ก าหนด

๑๖ มีวิทยุราชการแจ้ง นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานเล้ียงและจับฉลากของขวัญปใีหม่ โดยจัดช่วงกลางวัน

๑๗ มีวิทยุราชการแจ้งหน่วยที่ได้รับการแบง่มอบหน้าที่รับผิดชอบ
ซักซ้อม โดยเชิญผู้แทน หน.นขต.กอ.รมน.(ส่วนกลาง) จัดผู้แทน
ร่วมซักซ้อมเฉพาะหวัแถว

๑๘ มีวิทยุราชการแจ้ง กอ.รมน.ภาค ๑-๔ ท าหนังสือมอบฉันทะ
ให ้น.สัญญาบตัร พร้อมน าส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการของ
ผู้ได้รับมอบฉันทะ มารับของขวัญปใีหม่ที่ สก.สบค.กอ.รมน.



หมายเหตุห้วงด าเนินการล าดับ ข้ันตอน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

๑๙ หลังจากเสร็จพิธี มีหนังสือถึง กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. ส่งหลักฐาน
ใช้หนี้เงินยืม



ขั้นตอนการด าเนนิการจัดพิธีอ านวยพรและมอบของขวัญปีใหม ่
๑. มีหนังสือน ำเรียน ผอ.รมน. (ผ่ำนรอง ผอ.รมน.) ขออนุมัติหลักกำรจัดพิธีอ ำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม ่
[ประสำน สปง.กอ.รมน. ในขั้นต้นก่อนว่ำสำมำรถให้กำรสนับสนุนได้หรือไม่ ที่ผ่ำนมำไม่ได้ท ำหนังสือ  เนื่องจำกเป็น
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยผู้บังคับบัญชำ โดยใช้แนวทำงกำรเสนองบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ] ทั้งนี้ กรณีคณะท ำงำน
ด ำเนินกำรจัดงำนพิธีอ ำนวยพรและมอบของขวัญปีใหม่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยชื่อหรือต ำแหน่งจะด ำเนินกำรขอ
อนุมัติแก้ไขค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ โดยแนบร่ำงค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนชุดใหม่ พร้อมทั้งขออนุมัติหลักกำร
จัดพิธีฯและขออนุมัติลงนำมในหนังสือเรียนเชิญ รอง ผอ.รมน. เป็นประธำนในพิธีในครำวเดียว 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
๒. เมื่อได้รับอนุมัติหลักกำร ส ำเนำอนุมัติหลักกำร และค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ ให้คณะท ำงำนฯ และหน่วย
ที่ได้รับกำรแบ่งมอบหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ทรำบ เพ่ือเตรียมกำรปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
๓. มีหนังสือน ำเรียน รองเลขำธิกำรกอ.รมน. สำยงำนบริหำรงำนบุคคล/ประธำนคณะท ำงำนฯ ขออนุมัติ            
จัดประชุมคณะท ำงำนฯ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. เมื่อ รองเลขำธิกำร กอ.รมน.ฯ อนุมัติให้จัดกำรประชุมคณะท ำงำนฯ มีวิทยุรำชกำรเชิญ คณะท ำงำน       
เข้ำร่วมประชุมหำรือเตรียมกำรจัดงำน และแบ่งมอบหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดงำน 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
๕. สรุปผลกำรประชุม น ำเรียน รองเลขำธิกำร กอ.รมน. สำยงำนบริหำรงำนบุคคล/ประธำนคณะท ำงำนฯ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
..................................................................... .........................................................................................................  
๖. แจกจ่ำยสรุปผลกำรประชุมให้คณะท ำงำนฯ เพื่อด ำเนินกำรตำมกำรแบ่งมอบหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
๗. มีวิทยุรำชกำรแจ้งหน่วยที่ได้รับกำรแบ่งมอบหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเสนอควำมต้องกำรงบประมำณให้    
สบค.กอ.รมน. เพ่ือขออนุมัติงบประมำณ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 



- ๒ - 
 

๘. สบค.ฯ รวบรวมกำรเสนอประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธีฯ และมีหนังสือถึง สปง.กอ.รมน.             
เพ่ือพิจำรณำกำรเสนอควำมต้องกำรงบประมำณของหน่วยต่ำง ๆว่ำมีควำมเหมำะสม และเป็นไปตำม  
หลักเกณฑ์หรือไม ่
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................  
.......................................................................................................... .................................................................... 
๙. เมื่อ สปง.กอ.รมน. ตอบหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำ สบค.กอ.รมน. มีหนังสือน ำเรียน ผอ.รมน.            
(ผ่ำน เลขำธิกำร กอ.รมน.) ขออนุมัติงบประมำณจัดพิธีฯ ตำมที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำก สปง.กอ.รมน.แล้ว 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................  
......................................................................................................... ..................................................................... 
๑๐. เมื่อได้รับอนุมัติงบประมำณจัดพิธีฯ สบค.ฯ มีหนังสือถึง สปง.กอ.รมน. ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จัดพิธีฯ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
๑๑. มีหนังสือประสำน กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. ขอยืมเงินรองจ่ำยในกำรจัดพิธีฯ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................. ................................................................
.............................................................. ..................................................................................................... .......... 
๑๒. มีหนังสือเรียนเชิญ เลขำธิกำร กอ.รมน. ร่วมให้กำรต้อนรับ และเป็นผู้แทนก ำลังพล กล่ำวอวยพร       
รอง ผอ.รมน. และมอบกระเช้ำของขวัญให้ รอง ผอ.รมน./ประธำนในพิธี 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................  
........................................................ ......................................................................................................................  
๑๓. มีหนังสือเรียนเชิญผู้ช่วย ผอ.รมน., หน.สง.ผอ.รมน., หน.สง.ผู้ช่วย ผอ.รมน., จเร กอ.รมน.,              
รองเลขำธิกำร กอ.รมน.(1-3) และ ผู้ช่วยเลขำธิกำร กอ.รมน. ร่วมให้กำรต้อนรับ รอง ผอ.รมน. และ  เข้ำร่วมพิธีฯ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๑๔. มีวิทยุรำชกำรแจ้ง นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) เรียนเชิญ น.ชั้นนำยพล และส่งรำยชื่อก ำลังพลระดับต่ำง ๆ       
เข้ำร่วมพิธีฯ ในช่วงเช้ำตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 



- ๓ - 
 
๑๕. มีวิทยุรำชกำรแจ้ง นขต.กอ.รมน. (ส่วนกลำง) ส่งรำยชื่อผู้เข้ำร่วมงำนเลี้ยงและจับฉลำกของขวัญปีใหม่  
โดยจะจัดในช่วงกลำงวัน 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ...................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๑๖. มีวิทยุรำชกำรแจ้ง กอ.รมน.ภำค 1-4ท ำหนังสือมอบฉันทะให้นำยทหำรสัญญำบัตร พร้อมน ำส ำเนำ     
บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรของผู้ได้รับมอบฉันทะ มำรับของขวัญปีใหม่ที่ สก.สบค.กอ.รมน. 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
๑๗. หลังจำกเสร็จสิ้นพิธี มีหนังสือถึง กง.ฝธก.สบค.กอ.รมน. ส่งหลักฐำนใช้หนี้เงินยืมฯ 
บันทึกหลังกำรปฏิบัติ/ข้อเสนอแนะ......................................................................................................................  
.................................................................................. ............................................................................................  
 

......................................... 
 
 
 

เรียบเรียงโดย พ.อ. พีระเศรษฐ์  ชุณหเพสย์ 
เม.ย. 63 

หมายเหตุ 
- รำยละเอียดเพ่ิมเติมและเอกสำรประกอบศึกษำได้จำก “คลังสมอง สก.สบค.กอ.รมน.” ตู้เอกสำร สก.สบค.กอ.รมน. 
 

                             เรียบเรียงโดย พ.อ. พีระเศรษฐ์  ชุณหเพสย์ 
                            ก.ย. ๖๓ 



การจัดพิธีอ านวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ 

 

ปัญหาข้อขัดข้อง 

- ไม่มี 
 
การประสานการปฏิบัติ 
- สง.ผอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๘๔๙๑, ๐๒ ๖๖๘ ๗๑๐๒ 
- สง.รอง ผอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๐๓๖๒ 
- ส่ง เลขาธิการ กอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑๑๐๕๗, ๐๒ ๒๔๑๔๘๓๔ 
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